Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/56/2019/SKO

Kraków, dn. 20 maja 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
za pośrednictwem:
Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
PONAGLENIE
Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), działając w imieniu
stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów wnoszę o stwierdzenie, że Prezydent Miasta Krakowa
(PMK) dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz o:
a) zobowiązanie Prezydenta Miasta Krakowa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku
w terminach zgodnych z kpa, a także
b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości, a także podjęcie
środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości.

UZASADNIENIE
W dniu 10 kwietnia 2019 roku, mając na celu lepsze zaspokajanie potrzeb ludności,
Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do Prezydenta Miasta Krakowa (PMK)
skargę nr KMR/56/2019 dot. Nieprawidłowe oznakowanie DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino
w Krakowie.
Dnia 13 maja 2019 roku pismem nr WK-01.1510.165.2019 Magdalena Maria Pabian, Zastępca
Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej, bez wskazania czynności podjętych w celu
rozpatrzenia wniosku (tj. z naruszeniem Art. 245 kpa), poinformowała, że sprawa nie może być
załatwiona „w terminie, określonym w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”
wyznaczając termin załatwienia sprawy do dnia 7 czerwca 2019.
Tymczasem postępowanie toczy się w oparciu o fakty i dowody znane z urzędu organowi,
przed którym toczy się postępowanie zatem, w naszym przekonaniu, terminu rozpatrzenia skargi
w okresie 8 tygodni od daty jej doręczenia organowi wniosku jest działaniem wyczerpującym
znamiona biurokratycznego i przewlekłego postępowania.
Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.).

Otrzymują:
•
•

Adresat
a/a
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